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Notat om synergi og konflikt ved forløsningen af potentialer ved multifunktionel
jordfordeling

Synergi og konflikt ved multifunktionel jordfordeling omkring
Glenstrup Sø og Østerkær Bæk
Udkast til notat udarbejdet af forskergruppen for Collective Impact arbejdsgruppen
v/ Pia Heike Johansen, Søren Præstholm, Brian Kronvang, Jesper S. Schou, Rasmus
Ejrnæs og Jakob V. Olsen.

Figur 1. Tre potentialeområder for multifunktionel jordfordeling.
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1. Indledning
Notatet er en afklaring af synergi og konflikt ved multifunktionel jordfordeling omkring
Glenstrup Sø. Synergi og konflikt er afklaret på baggrund af ekspertvurderinger fra
forskerteamet tilknyttet Collective Impact arbejdsgruppen for multifunktionel
jordfordeling. Ekspertvurderinger er forankret i litteraturstudier og i en kategorisering
som følger metode udviklet af et internationalt forskningsteam for FN i forbindelse med
afklaring af synergi og konflikt mellem de 17 verdensmål.
Synergi og konflikt mellem målepunkter for multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup
Sø er vurderet i forhold til potentialer for hele området inden for hvert af de seks
forskningsfaglige perspektiver. Der er gjort rede for potentialerne i rapporten
’Potentialer ved multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk’. I
dette notat vil potentialerne derfor kun kort blive beskrevet og angivet på kort. Det
anbefales derfor at læse rapporten sammen med dette notat.
Forskergruppen har valgt at inddele området i tre geografiske delområder. De tre
områder er udvalgt fordi at det er vurderet at der her kan opnås den største synergi
mellem forskellige mål for multifunktionel jordfordeling. Dermed menes dog ikke at
andre områder omkring Glenstrup Sø ikke også kan findes synergi og konflikt, hvis der
indfris potentialer ved multifunktionel jordfordeling. Blot at disse ikke kan vurderes
uden et mere specifikt lokalkendskab. Det er også vigtigt at gøre klart, at selvom
forskergruppen har valgt at inddele oplandet i tre områder, så er der tale om at hele
oplandet til Glenstrup Sø er tænkt med ind i vurderingerne. Med andre ord er
inddelingen også foretaget for bedre at kunne formidle de komplekse sammenhænge.
Dette indebærer naturligvis en risiko for at helheden forsvinder. For at imødegå dette
indledes notatet med et samlet kort, der viser potentialerne for alle fagområder og en
figur, der viser den samlede synergi og konflikt ved indfrielse af potentialerne.
De tre områder forskningsgruppen har fastsat er den sydlige del af oplandet til
Glenstrup Sø med de tre lokalsamfund Handest, Glenstrup og Holmgaard, den
nordvestlige del af oplandet til søen med slugterne og den østlige del med Østerkær bæk
(se figur 1 på forsiden). Notatet gennemgår de tre områder hver for sig i følgende
rækkefølge: Den nordlige del, den sydvestlige del og den østlige del af Glenstrup Sø. I
gennemgangen vil potentialer inden for de fem fagområdevurderinger først blive vist på
et kort for hvert fagområde. Derefter beskrives i en fælles tekst relevant henholdsvis
synergi og konflikt inden for det geografiske område. Det samlede resultat for det
geografiske område opsummeres i en tabel sidst i hvert af de tre afsnit.
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Grundlaget for tabellerne som opsummerer synergi og konflikter mod hvert fagområdes
målepunkter er synergi og konfliktvurderinger baseret på et fagligt skøn uden indgående
lokalkendskab. Det skal derfor gøres klart at den lokale kontekst spiller en afgørende rolle.
Dermed er det også fremhævet at de mange kort i notatet er forskergruppens indspil til
den dialog, som nu skal i gang mellem de mange forskellige aktører.
1.1 Samlet overblik synergi og konflikt på kort
Et samlet overblik over henholdsvis synergi og konflikt mellem potentialer vises i figur 2
og 3 nedenfor. Kortet i Figur 2 viser at der er der er synergi på store arealer mellem
potentialer i oplandet øst, nord og sydvest for Glenstrup Sø. Medens kortet i Figur 3
viser, at der er også er områder i oplandet til Glenstrup Sø på den nordlige, den
sydvestlige og østlige side, hvor der er konflikt mellem potentialer. Detaljerede
forklaringer til hvori synergi og konflikt består vil fremgå i den følgende gennemgang af
de tre oplande inden for alle seks fagområder.

Synergi mellem potentialer
Synergi mellem 2 fagområder
Synergi mellem 3 fagområder
Synergi mellem 4 eller flere fagområder

Figur 2: Kort med alle synergi mellem potentialer inden for fagområder.
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Konflikt mellem potentialer
Konflikt mellem 2 eller flere potentialer

Figur 3: Kort med alle konflikt mellem potentialer inden for fagområder.

1.2. Samlet søjlediagram med synergi og konflikter for hele området
Figur 4 viser den samlede kvantitative repræsentation af synergi og konflikter for hele
området omkring Glenstrup Sø ved en optælling af relationerne. Relationerne er
vurderet med den tilgang, at hvis hele området blev jordfordelt ud fra et andet
fagområdes vision, hvilken indflydelse ville det så have på eget fagområde. Specifikt er
det synergien eller konflikten, hvis udmøntningen af den enkelte indikator fra et andet
fagområde var drivende for jordfordelingen i forhold til eget fagområde. Således er hver
indikator gennemgået og har fået en score. Hvis det har en positiv indflydelse på eget
fagområde er det en synergi (+1 til +3), hvis det har neutral indflydelse (0) og hvis det
har negativ indflydelse er det en konflikt (-1 til -3). Der vil derfor være relationer fra 5
indikatorer for 5 andre fagområder, dvs. 25 relationer per fagområde gange 3
delområder (Nord, Sydvest og Øst) i alt 75 relationer på fagområde.
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Figur 4. Optælling af relationer mellem andre fagområders indikatorer og eget fagområde, med
positive (synergi), nul (neutral) og negative (konflikt/modsætning).

En alternativ opsummering af alle relationerne er at regne den gennemsnitlige værdi af
synergi/konflikt relationerne (Tabel 1) med klar indikation af mest synergi med andres
indikatorer i forhold til Natur, Landdistrikter, Rekreation og Miljø. Klima er mindre, men
i modsætning til Driftsøkonomi dog stadig positiv.
Tabel 1. Den gennemsnitlige score for hvert fagområde hvor andre fagområders indikatorer er
holdt op mod eget fagområde generelt for hele området omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.

Gennemsnit

Landdistrikter
Miljø
Driftsøkonomi
Rekreation
Natur
Klima

Alle

0,92
0,75
-0,24
0,76
1,19
0,31

5

Notat om synergi og konflikt ved forløsningen af potentialer ved multifunktionel
jordfordeling

3. Oplandet ved den nordlige del af Glenstrup Sø
3.1 Potentialer vist på kort.
Landdistriktsudvikling

I et landdistriktsperspektiv forløses potentialerne ved multifunktionel jordfordeling
nord for Glenstrup Sø via den synergi, der kan opnås ved en jordfordeling, der har øje
for potentialerne inden for de øvrige fagområder. De Rekreationspotentialer som peges
på under ’øget adgang’, og ’brugerkendskab’ kan skabe synergi til entrepreneurskab
inden for lokal produktion og kunst(håndværk) i området nord for Glenstrup Sø, da en
øget aktivitet med flere besøgende kan skabe et kundegrundlag for gårdene langs med
vejene.
Med hensyn til potentialer peget på inden for natur er det særligt inden for parameteret
størrelse der skabe større opmærksomhed på området og dermed også understøtte
entrepreneurskab særligt, hvis der sættes fokus på en særlig vegetation i
moseområdene eller en særlig race af vild hest eller kvæg. En sådan fortælling vil kunne
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indarbejdes i produktet. Desuden kan større naturområder skabe muligheder for
entrepreneurskab inden for naturpleje, jagt, udendørsovernatning og B&B.
Af potentialerne peget på inden for miljø er det især åbningen af bækforløb med
etablering af bufferzoner som kan skabe entrepreneurskab inden for lystfiskeri og søcamping.
Inden for driftsøkonomi potentialer er det især transport med landbrugsmaskiner på de
små veje der er synergi til da dette vil befordre en øget livskvalitet.
Plantning af skov langs søbredden som et potentiale i forbindelse med klima vil være
positivt for livskvaliteten og muligvis også for demografi og socio-økonomi, da skovnær
bebyggelse ofte har en højere m2 pris og samtidig appellere til yngre familier.
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Natur

Naturvisionen for Glenstrup nord består i at etablere to sammenhængende
naturområder med udgangspunkt i vandløb og skrænter omkring Kravbæk og Gedbæk.
Her er i dag mange værdifulde pletter med mosevegetation (rigkær og sumpede krat) og
artsrigt surgræsland (sure overdrev) med tørre krat. Bækkene munder ud i lavtliggende
odder med våde enge ud i Glenstrup Sø. For at skabe større sammenhængende
naturområder foreslås det at forbinde slugten ved Gedbæk med en naturkorridor mod
øst til Østerkær Bæk langs med Glenstrup Sø og forbinde slugten ved Kravbæk mod vest
til Skals Å og Holmgård Bakker. Moser og græsland i de to slugter er i dag under kraftig
tilgroning med tab af biodiversitet til følge, og den optimale naturvision ville være store
hegninger med helårsgræssende dyr. Arealerne er varierede og vurderes at give gode
muligheder for robuste racer af kvæg og heste. Begge steder vil det kræve faunapassage
eller færiste, hvis græsningsdyrene skal kunne passere Søbakkevej. I begge områder vil
der være et vist potentiale for naturgenopretning ved at lukke afvandingsgrøfter,
udlægge udyrkede bræmmer omkring naturområderne for at modvirke udvaskning og
afdrift af gødning og sprøjtemidler samt udtage marker som kiler sig ind mellem
naturområderne.
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Naturvisionen har indlysende synergier med ønsket om at restaurere de to bække,
hvorved der kan opnås passage for gydefisk, eksempelvis sø-ørreden i Glenstrup Sø.
Naturlige vandløb vil også kunne forbedre både dyrelivet i vandløbet og den naturlige
hydrologi i moserne. Forslaget om at udlægge bufferzone omkring søbredden vil have
fin synergi med naturvisionen om at skabe øget sammenhæng, med korridorer mod øst
og vest. Tilsvarende er der synergi med friluftsliv, idet den attraktive natur i slugterne
vil kunne danne udgangspunkt for fine stiforløb, som kan blive særligt attraktive hvis
der kan skabes forbindelse mod nord til Hobro og mod øst til Østerkær Bæk og videre op
mod Mariager. Lokal nicheproduktion af naturkød kan rumme en mulig synergi med
landdistriktsudvikling og bedriftsøkonomi.
På konfliktsiden vil det være uønsket med aktiv tilplantning med træer, eftersom
vedplanterne kommer af sig selv i den danske natur, og der allerede nu findes mange
hjemmehørende vedplanter i begge dalene. Tilsvarende vil det være uønsket hvis
bækkene restaureres med kunstige virkemidler (tilførsel af unaturlige mængder af
gydegrus og lignende). Det er naturmæssigt optimalt hvis dyrene frit kan drikke fra
bækkene og passere frem og tilbage på de to sider af vandløbene, men dette kan være i
konflikt med vandløbsbeskyttelsen, hvor man ikke ønsker optrædning af
vandløbsbrinkerne. Endelig kan der være konflikt omkring rekreative/økonomiske
interesser i friluftsliv og jagt, hvor forekomsten af græssende dyr kan blive opfattet som
besværligt eller uønsket. Der kan være en konflikt mellem optimering af
produktionsinteresser af naturkød i naturområderne, og biodiversitetsinteresser i at
dette foregår som ekstensivt helårsgræsning uden produktionsoptimering. Eksempelvis
kan store naturområder med forekomst af tætte krat og våde moser besværliggøre
tilsynet med dyrene, ligesom en naturmæssigt optimal jævn fordeling af et lavt antal dyr
over hele året kan stride mod landbrugsstøtteordninger, dyrevelfærdsregler og
produktionsønsker.

9

Notat om synergi og konflikt ved forløsningen af potentialer ved multifunktionel
jordfordeling

Miljø

Natur visionerne omkring en sammenkædning af vandløbs slugterne fra nord langs
Gedbæk og Kravbæk med adgang for græssende dyr langs søen er helt i synergi med
ideen om at danne en udyrket bufferzone omkring hele Glenstrup sø på 50-75 m for at
sikre mod tilførsel af jord og fosfor til søen med overfladisk afstrømning fra markerne.
Der er også synergi med de rekreative interesser, landdistriktsudvikling og klima i
forhold til etablering af en bufferzone omkring søen.
Der er synergi med naturvisionen for forbedring af gyde- og opvækstforhold for
søørreder ved at der gennemføres restaurering af eksisterende vandløbsforløb og og
åbning af i dag rørlagte dele af Gedbæk og Kravbæk. Det vil samtidig være med til at
forbedre de økologiske forhold i bækkene.
Visionerne for friluftsliv med stier langs vandløbenes kløfter der kan sikre adgangsveje
fra nord ned til Glenstrup sø området – og dermed binde Hobro bedre sammen med
søen og naturen omkring er også i synergi med miljø visionerne med forbedring af
vandløbenes fysiske og økologiske forhold.
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Der er synergi med landdistriktsudvikling da en renere badesø med mulighed for
adgangsveje f.eks. langs en retableret Gedbæk til Gettrup vil forbedre forholdene for de
lokale beboerne da landskab med søer er en tiltrækningsparameter for bosætning.
I forhold til bedriftsøkonomi kan åbning af rørlagt forløb af Gedbæk og sikring af
naturlig hydrologi være i konflikt da det i fremtiden potentielt kan blive §3 natur, hvilket
udgør en barriere for udvidelse af husdyrproduktion. Så husdyrproducenter i Gettrup
kan være uinteresserede i at afvandingen i området bliver ændret.
I forhold til klima vil der ved etablering af en udyrket bufferzone langs søen med f.eks
med skov være i synergi, da det vil medvirke til en ophobning af kulstof. Der kan
optræde konflikter ift. til bedriftsøkonomi på grund af en eventuel forringelse af
afvandingsforhold på marker efter vandløbsrestaureringer i de to bække det løber til
Glenstrup sø.
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Driftsøkonomi

I forhold til biodiversitet vil der være konflikt i forhold til at området ved Store Gedhøj i
fremtiden potentielt kan blive §3 natur, hvilket udgør en barriere for udvidelse af
husdyrproduktion Gettrup, og husdyrproducenter i Gettrup kan være uinteresserede i at
området bliver udlagt til naturområde. Det er dog usikkert om producenterne har
mulighed for at udvide produktionen på grund af afstandskrav til naboer i forhold til
lugt.
Der kan være synergi mellem miljø og driftsøkonomiske interesser på sigt, hvis
initiativer på miljøområdet medfører at den bagvedliggende landbrugsjord bliver mere
robust. For eksempel hvis de intelligente bufferzoner medfører at området på lang sigt
ikke er et område med skærpede fosforlofter. Omvendt vil der være konflikt i forhold til
genopretning af vandløb ved restaurering af fysiske forhold ved Store Gedhøj og ved
Kravdal bæk, hvis det medfører at de omkringliggende marker, som skal fortsætte i
landbrugsdrift bliver ringere afvandet. Dette vil have en konsekvens for
dyrkningssikkerheden og dermed driftsøkonomien.
Der kan være konflikt mellem natur og jagtleje, hvor forekomsten af græssende dyr kan
blive opfattet som besværligt eller uønsket og dermed have en driftsøkonomisk effekt.
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Omvendt kan afgræssede (våde) enge eller overdrev tiltrække vildtarter, som kan være
attraktive for nogle grupper af jægere. Endelig er der synergi med klima i forhold til
etablering af en udyrket bufferzone omkring søranden på grund af en bytning af svært
dyrkbare jorde med højbundsjorde.
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Rekreation

Det nordlige område ligger mellem Hobro og Glenstrup Sø. Hobro udgør et naturligt
opland til området, og der er mulighed for at kombinere nye rekreative forbindelser
med småveje og eksisterende ruter/stier for at skabe bedre forbindelse til og fra Hobro.
De to erosionsdale ved Kravbæk og Gedbæk udgør en mulighed (grøn stiplet linje). Der
er desuden et oplagt potentiale i at skabe mere adgang til arealer langs søbredden. På
kortet er vist nogle mulige strækninger, som kan kombineres med adgang langs bivej
(blå stiplet linje). Endelig bør der placeres et eller flere rekreative knudepunkter, som
kan tilgås både fra land- og vandsiden (se eksempler på placering grønne stjerner). Et
knudepunkt kan f.eks. være en badebro, fiskebro eller shelter (evt. flydende shelter), og
det vil kunne understøtte flere former for rekreativ færdsel.
Visionerne inden for natur, miljø og klima understøtter generelt friluftspotentialerne
godt. Der er i høj grad fokus på de samme områder, nemlig en bræmme langs søen og
arealerne gennem slugterne ved Kravbæk og Gedbæk (primært naturperspektivet). I det
omfang arealer (f.eks. bræmme langs søen) overgår til udyrket areal vil potentialet for
adgang være tilstedet. Naturvisionen om sammenhængende græsning kan dog eliminere
potentialet, da der ikke nødvendigvis bliver adgang til områder med græssende dyr,
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med mindre ejeren tillader dette. Vilkår om adgang kan dog indbygges i jordfordelingen.
I forhold til miljøvisioner, så kan blotlægning af rørlagt vandløb mv. gøre arealer så
våde, så kan det hæmme adgangen til de arealer, som der allerede er adgang til. Men
generelt set så vil initiativer, der forbedrer vandmiljøet og naturen være positive for
friluftslivet, fordi arealerne med bræmmer og ekstensivering giver potentiale for
adgang, men også fordi et renere vandmiljø kun kan være en styrkelse af de rekreative
oplevelsesmuligheder herunder bl.a. ift. lystfiskeri og sejlads på søen.
De driftsøkonomiske perspektiver har ikke umiddelbart indflydelse på de rekreative
potentialer.
Landdistriktsvisionerne om entreprenørskab langs vejene kan være positivt for folk, der
færdes der.
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Klima

Der er synergi med natur og miljø ved etablering af naturkorridor og en udyrket
bufferzone langs søens bred da det vil kunne give en beskyttelse af eventuelt
eksisterende tørvejorder mod nedbrydning og drivhusgas udledning. Desuden vil en
eventuel skovrejsning og/eller permanent græsning i bufferzonen rundt om søen give
en øget kulstofbinding. Der er synergi med bedriftsøkonomi hvis transportafstanden
mindskes da det vil medføre en mindre CO2 emission. Der kan være synergi med
landdistriktsudvikling ift. livskvalitet ved etablering af den udyrkede korridor med
skovrejsning og græsning og den deraf øgede binding af kulstof.
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3.2. Samlet synergi og konflikt.
Grundlaget for tabellerne som opsummerer synergi og konflikter mod hvert fagområdes
målepunkter er i dette første rapportudkast foreløbige. Da potentialevurderingerne er
præcist geografisk afgrænset vil synergi og konfliktvurderinger i høj grad være et fagligt
skøn, da den lokale kontekst spiller en afgørende rolle.

Figur 5. Scorer for synergi og konflikt for hvordan initiativerne for de andre fagområders
indikatorer indvirker på et konkret fagområde generelt. F.eks. viser figuren at initiativerne inden
for de øvrige fagfelter kun vurderes at have positive eller neutrale påvirkninger af rekreation i
området.

Det samlede billede er, at det enkelte fagfelt generelt understøttes af initiativerne inden
for de øvrige felter. Driftsøkonomiområdet er dog det felt, hvor de foreløbige
vurderinger peger på, at der kan være en lille negativ påvirkning.
Tabel 2. Den gennemsnitlige score for hvert fagområde hvor andre fagområders indikatorer er
holdt op mod eget fagområde generelt for nordlige område.

Gennemsnit
Landdistrikter
Miljø
Driftsøkonomi
Rekreation
Natur
Klima

Nordlige område
1,24
0,64
-0,08
0,64
1,00
0,32
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4. Den sydvestlige del af Glenstrup Sø.
4.1 Kort med potentialer
Landdistriktsudvikling

Ændret anvendelse af arealerne af hensyn til landdistriktsudvikling vil primært handle
om at skabe grønne korridorer mellem landsbysamfund for at fremme en fælles
identitet, søge at begrænse støjgener fra motorvejen for at øge livskvaliteten, øge
bosætningen ved udstykning af byggegrunde for at fremme et generationsskifte og
tilgodese socio-økonomisk variation i befolkningssammensætningen.
I forhold til de øvrige fagområder er der særlig synergi til kvælstofreducerende tiltag og
rent drikkevand, hvor skovplantning nævnes som en mulig indsats. Inden for natur er
der synergi til genskabelse af naturområder og til størrelsen udpeget ved Skals Å, især
hvis potentialet er sammentænkt med skovrejsningstiltag langs motorvejen. Øget
rekreation i form af kendskab til området og nye muligheder for at bevæge sig ud i
landskabet med grønne forbindelser til omverdenen vil være attraktivt i forbindelse
med udstykning af boligområde der har fokus på at tiltrække yngre storby pendler
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familier. Der er synergi til driftsøkonomi potentialer som vedrører mindre
transportafstande men dette er samtidig være i konflikt med at det er arealer som
potentielt vil kunne skabe landdistriktsudvikling, er udpeget som potentiale for
målepunktet fleksibilitet i relation til udvidelse af produktionen. Der er synergi til klima
potentialet kvælstofbinding i form af skovrejsning.
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Natur

Naturmæssigt er den sydvestlige del af Glenstrup Sø umiddelbart mindre værdifuld end
områderne mod nord og øst. Holmgård bakker og moser langs Skals Å ved udløbet fra
søen byder dog på tørt græsland, mose, sumpskov, krat og løvskov, og rummer
potentiale for etablering af varieret og sammenhængende naturområde med en eller
flere arter af store planteædere. Da området virker mere besøgt, kunne man overveje en
dyrehave med krondyr eller dådyr og måske tillige ponyer. Hvis naturmålet skal
opfyldes er det dog afgørende at der ikke tilskudsfodres, sådan at tætheden af dyr
tilstræbes at svare til fødegrundlaget inden for hegnet. Der findes mindre veje, og her
foreslås dyrenes passage løst ved færiste, mens passage af de to større veje foreslås løst
ved faunapassager under vejene langs Skals Å. Desuden vurderes der at være mulighed
for hydrologisk genopretning med udgangspunkt i kilderne nord for Glenstrup.
Grundvandsfødte kilder har generelt stort naturgenopretningspotentiale, hvis
grundvandet tillades at strømme ud over enge og moser frem for at blive afvandet via
grøfter og dræn.
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Der er oplagt synergi med vandmiljøvisionen om at udtage landbrugsjord omkring
Glenstrup Sø og genoprette den naturlige hydrologi nord for Glenstrup, og her er også
fin synergi med muligheder for øget friluftsliv langs bredden af Glenstrup Sø. Der synes
at være færre interesser knyttet til området ved Skals Å og Holmgaard Bakker, men
måske kunne der også her være et friluftslivsperspektiv – afhængig af om eventuelle
faunapassager også ville kunne benyttes af mennesker. Lokal nicheproduktion af
naturkød kan rumme en mulig synergi med landdistriktsudvikling og bedriftsøkonomi.
Der er ingen store oplagte konflikter, dog kan der være en konflikt omkring brugen af
naturområderne ved Skals Å og Holmgaard bakker til jagt, idet mange jægere opfatter
hegning og græsning med tamdyr som svært at forene med forvaltning og jagt på
hjortevildt. En anden mulig konflikt består i at en hydrologisk genopretning af
lavbundsjorder typisk medfører en forsumpning og dannelse af moser. Dette kunne,
sammen med helårsgræsning, gøre det vanskeligere at færdes på arealerne. Omvendt
ville ophørt dyrkning medføre en øget adgang til landskabet. Produktion af naturkød
rummer en mulig interessekonflikt mellem optimering af produktion (hård
sommergræsning, ingen vintergræsning, kratrydning og afvanding) og natur
(helårsgræsning, forsumpning og tilgroning). Der er foreslået skovrejsning i området
som aktiv i miljøindsatsen og landdistriktsudviklingen. Set fra naturperspektiv er
skovrejsning på landbrugsjord typisk en ringere prioritering end at satse på beskyttelse
og natursammenhæng, og desuden vil man fra et naturperspektiv få en mere varieret
natur ved at lade skoven ankomme ved naturlig succession frem for plantning – især
fordi skovrejsning typiske skaber meget mørke og skyggede skove.

21

Notat om synergi og konflikt ved forløsningen af potentialer ved multifunktionel
jordfordeling

Miljø

Der er især synergi med naturvisionerne for det i dag grøftede område nord for
Glenstrup som ved gendannelse af naturlig hydrologi ved afbrydning af grøfterne eller
alternativt med overrisling af bufferzonen omkring søen kan forhindre udledningen af
fosfor og kvælstof til søen fra markerne.
Endvidere er der synergi med rekreation og landdistriktsudvikling da en eventuel
skovrejsning i dele af området eller som korridorer fra motorvejen og op mod Glenstrup
sø være med til at dæmpe støjen fra motorvejen og åbne området op for
lokalbefolkningen, samtidig med at det vil reducere kvælstofudvaskningen til grundvand
og til Skals å, samt endeligt til Hjarbæk fjord.
I forhold til bedriftsøkonomi er der konflikter da større og mere regulære marker og
sikring af god afstande for de tre svinebedrifter modarbejdes ved etablering af skov som
korridorer i området.
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Der vil også være konflikt med bedriftsøkonomi og muligvis rekreation ved lukning af
grøfter i området ned mod Glenstrup sø fra Glenstrup by da det både kan give problemer
med afvandingen af de tilstødende marker og dermed forringe dyrkningssikkerheden,
samt give sværere adgangsforhold. Der er god synergi med rekreative interesser,
landdistriktsudvikling, natur og klima ved etablering af forbindelser som en udyrket
bufferzone omkring Glenstrup sø da det vil hindre at erosionstruet jord og fosfor løber
ud i søen. Der kan også være synergi med bedriftsøkonomi da jorde tæt på søen er
vandlidende og derfor svært dyrkelige og erstatte af disse med mere robust
højbundsjorde, vil kunne være en fordel for landmanden, dog med forbehold for, at
jorden ikke kommer til at ligge længere fra eventuelle staldbygninger end før.
Der vil være synergi med klima ved skovrejsningen og ekstensiv græsning da dette vil
binde kulstof. Opgivelse af dyrkning kan også medvirke til at reducere emissionen af
lattergas pga. manglende gødskning af arealerne. Omvendt kan sløjfning af grøfter eller
alternativt etablering af overrisling med intelligente bufferzoner som virkemidler
medføre en øget emission af drivhusgasser som metan og lattergas fra de våde arealer
alt afhængig af de lokale forhold herunder især af den fremtidige nitratudvaskning i
området der afvandes.
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Driftsøkonomi

Der vil være en synergi i det sydlige område vedrørende landbrugsjorden nord for
Glenstrup op mod søen, da landmændene tænkes at være interesseret i jord længere
væk fra søen i bytte for sværere dyrkbare lavbundsjorde. Men der kan være
jagtinteresser eller andre forhold, f.eks. familiemæssig tilknytning til jorden, som er i
modstrid med dette ønske.
Oprettelsen af den naturlige hydrologi af miljøhensyn vil medføre, at omkringliggende
marker vil være mere vandlidende, og der vil være en konflikt med driftsøkonomiske
interesser. Hvis hele området, hvor der genindføres naturlig hydrologi tages ud af drift
vil det ikke medføre konflikt til driftsøkonomiske interesser, da præmissen er, at
landmændene bliver kompenseret for udtagningen.
En mulig skovrejsning i området vil kunne være i modstrid med driftsøkonomien da en
udtagning af marker med en god bonitet og god afdræning mod erstatning med jorde af
dårligere bonitet kan medføre en konflikt imellem reduceret N-udvaskning og
driftsøkonomien. Dog kan en eventuel lokal højere retention af kvælstof i underjorden
være en fordel for driftsøkonomien på lidt længere sigt.
Etablering af adgangsforhold fra rastepladsen Glenshøj Øst til udkigspost eller
alternativt til Glenstrup kan være i konflikt med driftsøkonomiske interesserer, hvis det
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medfører en reduktion i markstørrelsen ved overskæring af marker. Ligeledes opfattes
adgang ofte i konflikt med jagtinteresser, såfremt det medfører forstyrrelser, men dette
vil være helt afhængigt af de konkrete projekter og berørte personer.

Rekreation

De rekreative muligheder retter sig både mod de lokale borgere i Handest, Glenstrup og
Holmgård og mod folk der besøger området udefra. Der er allerede rekreative
støttepunkter ved Holmgård og Glenstrup. Det vil være oplagt at forbinde disse med en
forbindelse langs Glenstrup Sø samt evt. videre mod øst, se blå stiplet linje. Mod vest kan
der evt. skabes adgang mod Skals Å ad både høj- og lavbundsrealer samt småveje. Der er
dog udfordringer ved vejdæmninger, se grøn pil på kortet.
Veteranjernbanen kan komme til at fungere som en vigtig rekreativ rygrad – især hvis
der arbejdes for at tracéet gøres tilgængelige for mange transportformer samt styrker
adgangsveje og rundtursmuligheder langs strækningen, se sort stiplet linje og pile.
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Miljø-, klima- og naturvisionerne for arealerne langs Glenstrup Sø er helt i
overensstemmelse med potentialet om at skabe bedre adgang langs søen. Naturvisionen
for overdrev, bakkestrøg og vandløb mellem Glenstrup Sø og Skals Å flugter også med
styrkelse af den rekreative sammenhæng, trods de infrastrukturelle barrierer på denne
strækning.
Miljø- og landdistriktsvisionerne på højbundsarealerne langs motorvejen kan potentielt
få stor positiv betydning for de rekreative værdier. Dels ved adgang til arealerne, dels
hvis der bliver tale om skovrejsning, som visuelt og audielt skærmer området omkring
Glenstrup Sø fra motorvejen. Hvis der ved jordfordeling prioriteres initiativer på
højbundsarealerne frem for ekstensivering (med adgang) på arealerne langs Glenstrup
Sø, så vil det være overvejende negativt for de rekreative effekter, da de største
oplevelseskvaliteter ligger ved søen. Det vil dog tælle positivt i forhold til tilgængelighed,
fordi et nyt skovareal kunne give borgere i Handest let adgang til rekreative områder.
Der i dag kun har få alternative rekreative muligheder for beboerne i Handest.
De driftsøkonomiske visioner peger på, at den intensive drift flyttes væk fra områderne
tættest på Glenstrup Sø. Dette er ikke i modstrid med de rekreative potentialer.
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Klima

Der er især synergier med både natur, miljø og de rekreative interesser ift. etablering af
en udyrket bufferzone omkring søranden og forventeligt også med driftsøkonomi på
grund af en bytning af sværere dyrkbare lavbundsjorde til højbundsjorde. Der er også
synergi med natur omkring sløjfning af afvandingsgrøfter i den sydøstlige del set i
forhold til en øget kulstofbinding, dog kan det konflikte med bedriftsøkonomi i forhold
til dårligere afvanding og dermed dyrkningsforhold på de tilstødende marker samt
ringere muligheder for rekreation i form af besværlig færdsel på de våde mosearealer.
Der er synergi med landdistriktsudvikling, rekration og miljø ved ekstensivering af
dyrkning og skovrejsning i korridorer op mod søen og langs motorvejen da det vil øge
kulstofbindingen, men det vil være i konflikt med driftsøkonomi da jorden forventeligt
er af god bonitet. Der kan være synergi med landdistriktsudvikling ift. livskvalitet ved
etablering af den udyrkede korridor langs søen og i korridorer op mod søen hvor der
laves skovrejsning og ekstensiv græsning med den deraf øgede binding af kulstof.
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4.2 Samlet synergi og konflikt
Grundlaget for tabellerne som opsummerer synergi og konflikter mod hvert fagområdes
målepunkter er i dette første rapportudkast foreløbige. Da potentialevurderingerne er
præcist geografisk afgrænset vil synergi og konfliktvurderinger i høj grad være et fagligt
skøn, da den lokale kontekst spiller en afgørende rolle.

Figur 6. Scorer for synergi og konflikt for hvordan initiativerne for de andre fagområders
indikatorer indvirker på et konkret fagområde generelt.

Det samlede billede er, at det enkelte fagfelt generelt understøttes af initiativerne inden
for de øvrige felter. Driftsøkonomiområdet er dog det felt, hvor de foreløbige
vurderinger peger på, at der kan være en lille negativ påvirkning (se tabel 4)
Tabel 4: Den gennemsnitlige score for hvert fagområde hvor andre fagområders indikatorer er
holdt op mod eget fagområde generelt.

Gennemsnit
Landdistrikter
Miljø
Driftsøkonomi
Rekreation
Natur
Klima

Sydvestlige område
1,00
0,36
-0,04
0,80
0,92
0,20
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5. Den østlige del af Glenstrup Sø
5.1 kort med potentialer
Landdistriktsudvikling

Området har en særlig mulighed for at skabe en fælles identitet som et lidt eksklusivt
ukendt naturnært bosætningsområde med Østerkær Bæk/Sø som et vigtigt
omdrejningspunkt. Derfor er der særlig synergi til potentialer inden for miljø som peger
på genskabelse af sø/moseområde og vandløb. Begge landskabselementer kan være
med til at understøtte en naturnær identitet. Det sammen gør sig gældende for
potentialer inden for klima. Udstykninger i nærhed til Glenstrup Sø og Østerkær Bæk/sø
kan være storparceller som tilgodeser et hverdagslandliv med fred og ro. I forhold til
potentialer inden for natur så kan for store forstyrrelser i form af prioritering af helt
særlige publikumsvenlige arter give øget turisme og konflikte med
bosætningspotentialet. Omvendt kan potentialet for genopretning af natur også åbne for
entrepreneurskab inden for naturpleje og fiskeri. Rekreative potentialer i form af
anvendelse af veteranjernbanen kan fint være synergi til bosætningspotentialet og øget
livskvalitet, da den vil være med til at koble området til omverdenen i tråd med en
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’langsom’ rolig hverdag. Omvendt kan det ligesom for naturpotentialerne skabe for
meget opmærksomhed og overrendthed, som udhuler synergien og skaber konflikt til
potentialet. Det vil være befordrende for livskvaliteten i hverdagen at transport med
landbrugsmaskiner reduceres, derfor er der synergi til driftsøkonomi. Også potentialet
for at landbrugsproduktionen koncentreres på ’bagsiden’ af True og Svendstrup kan
være i synergi med bosætning og livskvalitet. Dog er det her en forudsætning for synergi
at transporten gennem landsbyerne samtidig mindskes.
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Natur

Naturpotentialet i område øst ligger i et stort sammenhængende område, genopretning
af en naturlig hydrologi og sammenkædning mellem ådalens lavbundsjorde og tørre
skrænter og skovpartier i de tilgrænsende slugter, søskrænter, plantager og grusgrave.
Sammenkædningen kunne gøre det muligt at få etableret helårsgræsning med store
planteædere, som et vigtigt element i en selvforvaltende og rig natur. Hvis man ved
samme lejlighed fjerner fysiske spærringer og frilægger rørlagte vandløb, kan
genopretningen også kommer fiskene til gode, bl.a. bestanden af sø-ørred i Glenstrup Sø.
De oplagte kandidater til helårsgræsning i området er kvæg og heste, som kan hegnes
med to tråde. Biologisk set kunne det være oplagt at supplere med krondyr og elg, men
det ville kræve anderledes kraftige hegn, hvis disse skulle udsættes og fungere som
planteædere i naturområdet. Det er sandsynligt at bæver indvandrer af sig selv via Skals
Å, da den er under kraftig spredning i Jylland, og et visionært naturprojekt kunne
fremtidssikre naturområder med plads nok til at bæveren kan etablere sig med
naturlige opstemninger og bæverenge.
Der er meget synergi mellem miljø- og naturvisionerne i området. Miljøpotentialet ligger
i en genopretning af vandløb og vandløbsnære arealer, genslyngning af vandløbet og
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naturlig hydrologi og vådområder langs Østerkær bæk. Der er også synergi med
friluftsliv, hvis sammenkædningen af naturområderne samtidig giver mulighed for
etablering af offentlig adgang gennem ådalene og sidedalene eller via plantage og
råstofgrave i retning af Mariager. Produktionsinteresserne er begrænsede, men
undersøgelser har vist at ekstensiv kødkvægproduktion er mest rentabel i store og
varierede områder, som er så velegnede, at omkostningerne ved dyreholdet kan
reduceres til et minimum, fordi dyrene selv flytter sig efter deres behov og ikke kræver
faste staldanlæg. Der vil kunne være synergi til landdistriktsudvikling i forbindelse med
naturturisme koblet til fiskeri (fx sø-ørred) og oplevelser (fx vild natur), men også lokalt
produceret naturkød (helårsgræsning som naturpleje).
De mest oplagte konflikter er knyttet til helårsgræsningen med store dyr og til naturlig
hydrologi. Helårsgræsning med store dyr kræver hegning af naturområderne, og der er
traditionelt modstand mod hegn i landskaber som ikke tidligere har været hegnet.
Modstanden kommer ofte fra fritidsbrugere som jægere og ryttere. Desuden opfattes
græsning med tamdyr som uønsket af jægere, som går på jagt efter vilde dyr, men det er
uklart i hvilket omfang der reelt er en konkurrence mellem tamdyr og hjortevildt eller
snarere en facilitering ved at tamdyrene holder naturområderne lysåbne, med friske
grønne skud. Der kan også være en konflikt med andre brugere – fx kræver fritlevende
kvæg eller heste at man færdes i naturen med respekt for dyrene og med hunden i snor.
I forhold til miljøhensyn, så kan der være en konflikt, hvor de græssende dyr har adgang
til vandløb, idet de kan træde brinkerne i stykker med sedimenttransport til følge. Her
betyder tætheden af store dyr dog noget for belastningen. Naturlig hydrologi kan også
skabe konflikter, idet større dele af ådalen kan blive mere sumpet, hvis man forsinker
afvandingen ved at lukke grøfter, undlade grødeskæring og hæve vandløbsbunden.
Dette vil antageligt forudsætte udtagning af lavbundsjorde som i dag omlægges.
Desuden kan der stå mere vand i ådalene i dele af året, hvilket kan være udfordrende for
friluftsliv og dyreholdere. Biodiversitetsvisionen om helårsgræsning ved lavt dyretryk
kan også være i konflikt med dyreholders interesser i at opfylde landbrugsstøtteordningernes aktivitetskrav og holde dyrene på stald om vinteren.
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Miljø

Der er meget synergi med natur- og klimavisionerne i området. Skabelse af et stort
sammenhængende naturområde med naturlig hydrologi i ådalene, en genoprettet True
sø og en ekstensiv græsning med store dyr i området passer fint sammen med
miljøvisionerne omkring genopretning af vandløb og vandløbsnære arealer,
genslyngning af vandløbet, gendannelse af True sø og naturlig hydrologi og fosfor
vådområder langs Østerkær bæk. Bækken med dens sidegrene mod nord der skal åbnes
for fri migration af ørred vil medvirke til at sikre gydeområder for søørreden i Glenstrup
sø. Desuden vil åbning af det rørlagte dele af Sønderkær bæk med en genslyngning og
etablering af gydeområder medvirke til at sikre nye habitater for søørreden og give flere
levesteder for planter og smådyr. Søørredens gydeforhold kan også forbedres ved en
restaurering af Hedeli bæk. Genskabelse af vådområder og naturlig hydrologi vil være
med til at reducere brinkerosion og dermed sedimenttransport i vandløb til gavn for
gydepladser og nedsættelse af fosfortransporten til Glenstrup sø. Langs de restaurerede
vandløbskorridorer skal der tillades naturlig vækst af f.eks. elle- og piletræer til sikring
af brinker. Der er også synergi med naturvisionerne ved at ekstensivere dyrkningen på
dele af højbundsarealerne ned mod et nyt sammenhængende lavbunds naturområde da
det vil give mulighed for at dyr har tørre områder at græsse ved oversvømmelser og
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samtidig nedsætte nitratudvaskningen og dermed en bedre sikring af de mange rigkær i
ådalene langs Østerkær bæk mod en fremtidig eutrofierings risiko.
Der er god synergi med visionerne for det rekreative friluftsliv i området da
genopretning af vandløb og de vandløbsnære arealer, samt True sø, sammen med de
eksisterende rigkær kan give gode oplevelser ved sikring af adgangsveje og stier til og
idenfor de våde områder.
Genskabelse af True sø og ekstensivering af en bufferzone omkring Østerkær bæk vil
give synergier til landdistriktsudvikling da den nye sø og en renere Glenstrup sø som
badesø vil forbedre forholdelen for beboerne i de små landsbysamfund da landskab med
søer er en tiltrækningsparameter for bosætning.
Retablering af True sø, åbning af rørlagte vandløb og restaurering af vandløb ved
gensnoning og dannelse af naturlig hydrologi vil kun have marginale påvirkningen på de
eksisterende dyrkningsforhold. Dog kan inddragelse af højbundsarealer i en bufferzone
omkring Østerkær bæk for reduktion af kvælstofudvaskningen til ådalen have negativ
betydning for driftsøkonomien på de større ejendomme omkring Østerkær bæk pga.
større afstande til de eventuelle nye arealer ift. staldbygninger.
Retablering af naturlig hydrologi vil give synergi med klimaindsatsen da det vil stoppe
nedbrydningen af tørv i lavbundsjorden og dermed sænke drivhusgasemissionen samt
øge kulstofbindingen i området på grund af en ny tørvedannelse fra de planter, der gror
i de nye moser og søer langs Østerkær og Sønderkær bæk.
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Driftsøkonomi

Der vil være konflikt i forhold til regulering for svineproducenten på Nyvang i den
nordlige del af området, hvis store områder øst for ejendommen bliver §3 område, da
det vil have indflydelse på muligheden for udvidelser på ejendommen. Dette vil muligvis
også være en konflikt i forhold til malkekvægsbedrifterne i Svenstrup og True, men
deres udvidelsesmuligheder er nok allerede begrænset af afstandskrav i forhold til lugt.
Dette kræver dog en nærmere individuel behandling, hvis det skal afdækkes.
Der vil potentielt være konflikt i forhold til genopretning af naturlig hydrologi, da det
kan medføre forringelse af afvandingen af tilstødende højbundsarealer i randen omkring
ådalene. Det forekommer desuden urealistisk, at alle de omkringliggende marker tages
ud af landbrugsmæssig drift, da det vil medføre væsentlig længere transportafstande for
mælkeproducenterne som ligger tæt på True Sø. Der vil endvidere være en konflikt i
forhold til miljø og visionen om oprettelsen af drænvirkemidler syd for True Sø, da der
netop der er store mælkeproducenter, som ikke ønsker længere afstande til marker.
Der kan være synergi med klima, i form af bytning af de i dag ekstensivt udnyttede
arealer med jorder af bedre bonitet, men omvendt kan jorder med højt humusindhold
medføre lavere udbytteudsving for bedriften, da de er mere robuste overfor tørke.

35

Notat om synergi og konflikt ved forløsningen af potentialer ved multifunktionel
jordfordeling

Endelige kan der være en konflikt i forhold til øget rekreativ anvendelse af området i
form af dåser og andet affald, som kan ende i grovfoderet. Ligesom tidligere nævnt, kan
der forekomme konflikter mellem jagtinteresser og natur/rekreativ adgang, men
omvendt kan jagt- og naturinteresser have et positivt samspil.
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Rekreation

Veteranjernbanen vil kunne fungere som en oplagt rekreativ rygrad i området, hvis flere
former for færdsel muliggøres, f.eks. understøttet af jordfordeling på nogle strækninger
eller steder, hvor der så kan etableres faciliteter, opholdsareal, tilslutningsmulighed osv.
Det kan eksempelvis være ved den tidligere ”True Sø”, se grøn stjerne. Denne
lokalisering vil både kunne fungere som samlingssted for de fire lokale landsbyer – især
hvis board-walks (gangbroer) eller stier gennem området mellem landsbyerne
muliggøres ved jordfordelingen, se grønne linjer. Men samlingsstedet og jernbanetracéet
vil også gøre området ekstra attraktivt for besøgende udefra – f.eks. cykelturister langs
cykelrute 18 eller turister i Hobro og Mariager som kombinerer veteranbanekørsel med
andre transportformer.
Mod øst er der mange potentielle muligheder for at lave stier og ruter. Der er store
råstofindvindingsområder og skov. Og en smal slugt/dal mod nordvest (mod Birkedal,
og Kvinddal) kunne let føre videre i retning mod Mariager, se de blå linjer på kortet.

37

Notat om synergi og konflikt ved forløsningen af potentialer ved multifunktionel
jordfordeling

Helt mod vest munder Østerkær Bæk ud i Glenstrup Sø. Det vil være oplagt at skabe
adgang til en facilitet fra både vandsiden og landsiden, se grøn stjerne samt kort for det
nordlige delområde.
De natur-, klima- og miljømæssige visioner vil i høj grad understøtte de rekreative
muligheder. Hvis idéen om større sammenhængende naturområde for bæveren
eksempelvis forfølges, så vil det kunne udgøre et stort rekreativt oplevelsespotentiale.
Det gælder også større sammenhængende græsningslandskab, såfremt der bliver
adgang inden for hegningen. Genetablering af naturlig hydrologi (både klima- og
miljøvisionen) kan være en udfordring, som fordrer særlige løsninger på nogle
strækninger, eksempelvis board-walks, hvis der skal være synergi med de rekreative
muligheder.
De driftsøkonomiske opmærksomhedspunkter har ikke umiddelbart nogen indflydelse
på de rekreative muligheder.
Landdistriktsvisionen om at skabe en stærk identitet mellem de fire smålandsbyer vil
meget vel kunne medføre initiativer, der vil kunne komme til at understøtte de
rekreative potentialer, f.eks. samlingssted og stiforbindelser (den grønne stjerne og de
grønne linjer).
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Klima

Klimaet kan i dette østlige områder omkring Østerkær bæk få en hjælpende hånd ved at
udtage eksisterende tørvejord fra landbrugsdriften i ådalen omkring vandløbene. Hvis
dyrkningen og afvandingen ekstensiveres vil effekten afhænge af arealanvendelsen
inden udtagningen, kulstofindholdet i jorden, samt vandstanden efter omlægning.
Klimaeffekten af udtag af lavbundsarealer kan være mange gange højere end ved
udtagning af mineraljord. Det forudsætter, at jorden tages ud af drift, samt at en høj og
naturlig hydrologi reetableres i områder med et højt kulstofindhold.
Der er synergi med især natur og miljø omkring udtagning af lavbundsjorde da disse
også er inkluderet i natur for at skabe et sammenhængende afgræsset naturområder
med naturlig hydrologi. Med miljø er der synergi da restaurering af vandløb og True sø
samt genskabelse af naturlig hydrologi vil give mindre næringsstoftilførsler til Glenstrup
sø. Desuden vil bytning af de i dag ekstensivt udnyttede arealer med jorder af bedre
bonitet og adgang give synergi med driftsøkonomi. Genskabelse af naturlig hydrologi vil
også give en større vandtilbageholdelse i landskabet, mens der omvendt kan være
konflikter ift. en mulig forringelse af afvandingen af tilstødende højbundsarealer i
randen omkring ådalene, samt en mulig større emission pga. større kørselsafstande
mellem stald og marker. Der kan være synergi med landdistriktsudvikling ift. livskvalitet
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ved etablering af naturlig hydrologi og sammenhængende græsningsarealer i de i dag
afvandede kulstofrige lavbundsjorde langs med Østerbæk, Sønderbæk og Hedeli bæk.
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5.2 Samlet synergi og konflikt
Grundlaget for tabellerne som opsummerer synergi og konflikter mod hvert fagområdes
målepunkter er i dette første rapportudkast foreløbige. Da potentialevurderingerne er
præcist geografisk afgrænset vil synergi og konfliktvurderinger i høj grad være et fagligt
skøn, da den lokale kontekst spiller en afgørende rolle.

Figur 7. Scorer for synergi og konflikt for hvordan initiativerne for de andre fagområders
indikatorer indvirker på et konkret fagområde generelt

Det samlede billede er, at det enkelte fagfelt generelt understøttes af initiativerne inden
for de øvrige felter. Driftsøkonomiområdet er dog det felt, hvor de foreløbige
vurderinger peger på, at der kan være en moderat negativ påvirkning (se tabel 5)
Tabel 5. Den gennemsnitlige score for hvert fagområde hvor andre fagområders indikatorer er
holdt op mod eget fagområde generelt.

Gennemsnit
Landdistrikter
Miljø
Driftsøkonomi
Rekreation
Natur
Klima

Østlige område
0,52
1,24
-0,60
0,84
1,64
0,40
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